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Aceast pastoral se va citi în toate bisericile parohiale i în Sfintele Mnstiri

în ziua Praznicului Naterii Domnului Nostru lisus Hristos.

f GALACTION

DIN MILA LUI DUMNEZEU,
EPISCOPAL SFINTEI EPISCOPII A

ALEXANDRIEI I TELEORMANULUI

TUTUROR DREPTCREDINCIOILOR CRETINI,
CINULUI MONAHAL, PREA CUCERNICILOR I

PREA CUVIOILOR PRINI

DIN ACEAST SFÂNT I DE DUMNEZEU PZIT
EPISCOPIE,

HAR, PACE, SNTATE I
ALESE BUCURII DUHOVNICETIDE LA DUMNEZEU,
IAR DE LA NOI PRINTEASC ÎMBRIARE I

ARHIEREASC BINECUVÂNTARE

„Iat, v binevestesc vou bucurie mare, care vafi pentru

totpoporul. C vi s-a nscut azi Mântuitor,

Care este Hristos Domnul.
"

(Lumii 10-11)

Iubiii notri fii duhovniceti,

Cu aceste cuvinte, evanghelistul Sfintei Nopi -

Arhanghelul Gavriil, a vestit pstorilor din apropierea peterii

în care S-a nscut Domnul Hristos, venirea pe pmânt a

Fiului lui Dumnezeu. Cu aceste cuvinte îngerul anuna lumii

din vremea aceea, marea bucurie c „poporul care locuia
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întru întuneric va vedea lumin mare i cei ce locuiau în

latura umbrei morii, lumin va strluci peste ei.
"

l Se vestea

marea bucurie a venirii Pstorului ceresc în cutarea oii celei

pierdute, se vestea vremea mântuirii, a izbvirii, a vindecrii,

a întoarcerii noastre la Edenul cel de odinioar, pierdut prin

neascultare.

Aceeai bucurie o vestete Sfânta Biseric în fiecare an

cu prilejul srbtorii Naterii Domnului. Naterea Domnului

este bucurie creatoare de frumusee transfigurat; este bucurie

întâi pentru cei ce au „vzut", îns i pentru „cei ce n-au

vzut dar au crezut.
"2 „Bucurie mare este, credincioii cânt/

împreun cu pstorii Naterea cea sfânt "; dar este bucurie

i pentru cei ce primesc buna vestire: „Ludai i cântai i
v bucurai!

"

Bucuria Naterii Domnului devine o bucurie doxologic

de proporii cosmice la care particip întreaga creaie, vzut
i nevzut, dup cum auzim i în colinda: „ Cerulipmântul
în cântri rsun,/îngerii oameni cânt împreun. " Bucuria

Naterii nu este un act ocazional în viaa credincioilor, ci

devine o atitudine permanent, aa cum ne îndeamn un alt

colind: „Aceastsear sfiniti srbtoare slvit/Rugm la

toisvfie-ntru muli ani cu bucurie ", confirmându-se astfel

cuvântul Sfântului Apostol Pavel care zice: „Bucurai-v

pururea!
"3

într-unglas cuSfântulApostol,iNoipoposimînmijlocul

vostru, pe aripile nevzute ale duhului, binecuvântându-v

i îndemnându-v s v bucurai întru Preacurata Natere a

Domnului. i precum Sfântul Ioan Boteztorul striga acum

1. IsaiaIX,l;

2. Ioan XX, 29;

3. I Tesaloniceni V, 16;
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dou mii de ani, cu glasul lui de foc : „ Pregtii caleaDomnului,

drepte facei crrile Lui"4
, tot astfel i Noi v îndemnm

din nou: deschidei larg sufletele voastre ca s primii Darul

cel tar de pre pe care Atotputernicul Dumnezeu ni-1 face,

cci astzi: „Cerul ipmântul s-au împreunat, nscându-Se

Hristos. Astzi Dumnezeupepmânt a veniti omul la ceruri

s-a suit".
5 Luai aminte c într-adevr, „mare este taina

cretintii
"6 svârit pentru a noastr mântuire, cci Hristos

a luat firea omeneasc pentru ca noi „s ne facem prtai

firii dumnezeieti
"7

,
dup cum ne lmurete Sfântul Apostol

Petru. Cu adevrat, în Dumnezeiasca întrupare, Dumnezeu

se descoper omului i omul îl descoper pe Dumnezeu;

Dumnezeu i omul se întâlnesc fa în fa. i cât de slvit i
mântuitoare este aceast întâlnire!

Dumnezeu a dorit s se întâlneasc cu omul; Dumnezeu

1-a cutat pe om pentru c 1-a iubit. Din iubire 1-a fcut i tot

din iubire îl caut, pentru c El este Dumnezeu i nu poate

s iubeasc astzi i mâine s nu mai iubeasc. Glasul lui

Dumnezeu din zorii cderii omului, pe care Adam i Eva

ascuni printre pomii raiului l-au auzit zicând: „ Adame, unde

eti?
"8

, nu s-a stins niciodat în lume. Dumnezeu îl caut pe

om! i îl va cuta! II caut de-a pururi!

Din dorul acestei cutri neobosite ni se nate nou „azi

Mântuitor", cum arat Sfântul Evanghelist Luca spunând c:

„Fiul Omului a venits caute is mântuiascpe cel ce era

pierdut.
"9

4. Matei III, 3;

5. Mineiulpe Decembrie, p. 383;

6. I Timotei III, 16;

7. II Petru I, 4;

8. Facerea III, 9;

9. Luca XIX, 10;
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în activitatea Sa de pe pmânt, ca pstor i mântuitor

de suflete, fr de odihn în iubirea Sa nermurit, Domnul

Hristos merge din cetate în cetate ca s adune „oile cele

risipite": „i Iisus strbtea toate cetile i satele, învând

în sinagogile lor, propovduind Evanghelia împriei i
vindecând toat boala i neputina în popor. i vzând

mulimile, I s-afcut mil de ele c erau necjite i rtcite

ca nite oi care n-au pstor"}
Q Ne caut i ne cheam s ne

ajute, s ne miluiasc, s ne ocroteasc, s ne mântuiasc,

dup cum El însui spune: „Ierusalime, Ierusalime, care

omori pe prooroci i cu pietre ucizi pe cei trimii la tine; de

câte ori am voits adun pe fiii ti, dup cum adun pasrea
puii si sub aripi, dar nu ai voit"u i iari: „ Venii la Mine

toi cei ostenii i împovrai i Eu v voi odihni pe voi.
"n

în purtarea Sa de grij fa de fpturile Sale, Naterea

Domnului Iisus Hristos este chemarea permanent i

neprtinitoare pe care Dumnezeu o adreseaz tuturor

oamenilor. îns rspunsul nu este întotdeauna la fel. Numai

cei ce-L caut pe Dumnezeu cu sinceritate, cu inima curat i
bun, ajung s-L întâlneasc i atunci Pruncul Sfânt îi face

sla în ieslea sufletului lor.

Am auzit la începutul cuvântului Nostru glasul îngerului

care le binevestete pstorilor Naterea Sfânt i îi îndeamn

la închinare. Oameni simpli, înfrii cu natura, pstorii vd
i-n pom, i-n floare, i-n verdele punilor pe Creatorul

lor, singurul lor izvor de înelepciune fiind cartea deschis

a înelepciunii lui Dumnezeu, artat în frumuseea zidirii

Sale, neatins de mâna omeneasc. Numai pstorii, pe când

10. Matei IX, 35-36;

11. Matei XXIII, 37;

12. Matei XI, 28;
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tot Betleemul dormea, la acea or târzie din noapte, stteau

de straj împrejurul turmei lor, priveghind, asemnându-se

astfel celor cinci fecioare înelepte. La îndemnul îngerului, ei

merg degrab în Betleem i, întru nevinovia inimii lor, îl i

gsesc pe Domnul i dau slav lui Dumnezeu, împlinindu-se

astfel cuvântul Mântuitorului: „Fericii cei curai cu inimac
aceia vor vedeape Dumnezeu ". 13 Nu fr adânc semnificaie

sunt chemai la întâlnirea sfânt pstorii, cci prin aceast

numire vor fi desemnai cei care sunt chemai de Sfânta

Biseric s cluzeasc pe credincioi pe calea mântuirii,

însui Mântuitorul se numete pe Sine „Pstorul cel bun"u
,

iar Sfântul Pavel spune c Hristos Domnul este „Pstorul cel

mare al oilor".
15

La sfânta întâlnire cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu nscut

în ieslea Betleemului, sunt chemai i magii, prin steaua

luminoas ce li s-a artat. De fapt cerul a vestit tuturor prin stea,

dar numai magii au fost cei care au urmat-o. Doar ei au plecat

în cutarea împratului ceresc i, cu încredere nestrmutat

i hotrâre neclintit, L-au gsit. Magii reprezint popoarele

lumii, înelepciunea i tiina acestora, înelegând din aceasta

c dintru început Hristos Dumnezeu a chemat la El toate

neamurile pmântului, fr excepie, întrind chemarea

aceasta prin porunca dat Apostolilor Si: „Mergei în toat

lumea ipropovduii Evanghelia la toatfptura...
" l6

La vestirea înelepilor magi i Irod caut Pruncul Sfânt,

dar nu îl afl din pricina vicleniei i a gândului mârav. i
nici atunci când Mria i Iosif au venit la patruzeci de zile

13. Matei V, 8;

14. IoanX, 11;

15. Evrei XIII, 20;

16. MarcuXVI, 15;
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la Ierusalim, ca s aduc jertfa de curire, dup prescripiile

Legii, nu L-a aflat, cu toate c templul era foarte aproape de

palatul regelui. i era firesc s nu II afle. Doar ne spune în chip

lmurit Scripturac Dumnezeu locuiete în lumin pentru cei

ce-L caut sincer (Joan I 5, 7) i întunericul este partea celor

ce-L caut cu frnicie (IIPetru II, 17). Nu L-au gsit nici cei ce

L-au cutat doar de form, fr s struie prea mult, arhiereii

i crturarii iudei, cu toate c tiau din profeie locul naterii

Lui, aa cum au mrturisit înaintea lui Irod: „In Betleemul

Iudeii are s se nasc. "{Matei 2, 5) Acetia nu L-au aflat din

pricina indiferenei i a împietririi inimii lor, cci oare departe

era Betleemul de Ierusalim, pentru ca s mearg i s-L afle

pe Cel despre care citeau ei în fiecare sâmbt în templu i în

sinagogile lor?

Dar L-au aflat pstorii cei cu sufletul curat, L-au aflat

magii cei înelepi i cu credin tare, L-au aflat dreptul

Simeon i proorocia Ana care au dat mrturie c Hristos este

Mântuitorul lumii.

Suntem chemai i noi credincioii, în aceast preasfânt

zi de srbtoare s-L cutm, s mergem i s ne închinm

lui Hristos Cel pentru noi întrupat, dup cum ne îndeamn

i una din cântrile praznicului: „ Venii, credincioilor, s
vedem unde S-a nscut Hristos! Pentru aceasta s urmm
unde merge steaua cu magii, împraii de la Rsrit. Acolo

îngerii cânt neîncetat, iar pstorii petrecând noaptea pe

câmp, cântare vrednic aduc: slav întru cei de sus, Celui

ce S-a nscut astzi în peter din Fecioara i de Dumnezeu

Nsctoarea, în Betleemul 7wJezz".
17Ascultând chemarea

mergem i noi cu ochii sufletului spre locurile sfinte i vedem

slluit în iesle smerenia i iubirea far de seamn a „ Celui

17. Mineiul pe Decembrie, p.385;
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fr de început ". Cu adevrat putem spune c un prunc este

întruparea adevratei smerenii iubitoare. El primete integral

iubirea celor din jur, far de care ar muri în câteva ore. El

este receptaculul deplin al iubirii i druiete iubirea prin

frumuseea lui tainic în care Dumnezeu surâde lumii. Un
prunc este numai iubire, pentru c el poate fi ignorat, rnit i
nu poate rspunde decât prin plâns. Pruncia este frumuseea

integral care se druiete far s cear nimic în schimb, ca

surâsul florilor care exist, indiferent de privitor. Pruncia este

frumuseeaînlcrimat a lumii, este starea de rai a lumii, pentru

c în ea nu este nici ourm de rutate sau egoism, ci doar iubire

împrtit. Aceasta este chemarea noastr cea adevrat prin

Naterea Domnului Hristos: întoarcerea la starea din rai, la

ascultare i druire de sine, la curie sufleteasc, întoarcerea

la starea de pruncie. Dup cum Prunc S-a fcut Dumnezeu

pentru noi, tot astfel i noi ca pruncii s ne înfim înaintea

Lui, cunoscând cuvântul Sfintei Scripturi care zice: „ De nu

v vei întoarce i nu vei fi precum pruncii, nu vei intra în

împria lui Dumnezeu." 18

Dreptmritori cretini,

Minunea cea mai presus de fire din staulul Betleemului

revars necontenit în potirul sufletelor cretine bogate înrourri

de învminte, îndemnuri i triri duhovniceti, cluze
statornice întru pstrarea i îmbogirea dreptei credine i a

dobândirii mântuirii.

Spre a spori bucuria noastr în aceast zi de praznic,

se cuvine s dm glas i s punem la inim întru întrirea

18. Matei XVIII, 3;
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credinei, îndemnurile i învturile Sfinilor Prini,

adevrate stele cluzitoare pe cerul Sfintei noastre Biserici.

S gustm duhovniceasca dulcea a nectarului florilor

nevetejite ale înelepciunii lor, ascultând mai întâi pe Sfântul

Efrem irul (f 373), „harfa Duhului Sfânt", care înla în

vremea sa astfel de cântare ctre Dumnezeu: „Binecuvântat

fie Vestitorul, Care ne-a adus adânc pace. S-a deertat spre

noi prin milostivirea Tatlui. N-a dus la El pcatele noastre,

ci afcut împcare între mreia Lui i cele ale Sale. Ludat

fie îneleptul Dumnezeu, Care a legat i însoit Dumnezeirea

i umanitatea, Una din înalt, alta din adânc! A amestecat

cele doufiri ca nite culori i s-a ivit o icoan: Dumnezeul

- Om.
" l9

Prin Naterea Sa cea mai presus de înelegerea minii

omeneti, Hristos Mântuitorul unete în persoana Sa firea

dumnezeiasc i firea omeneasc, pentru a o îndumnezei

pe cea din urm, rmânând totui Dumnezeu Adevrat dar

i Om adevrat. Combtând pe ereticii arieni i eunomieni

din vremea sa Sfântul Grigorie Teologul (| 390) ne înva în

acest sens: „ Ceea ce era, a rmas mai departe, iar ceea ce

nu era a luat asupr-i..., pentru ca eu s m fac într-atât

Dumnezeu, cât S-a fcut El om.
"20 Ceea ce a luat Hristos prin

întruparea Sa, din firea noastr este totalitatea afectelor ce

in de existena pmânteasc, în afar de pcat, cci Hristos

„pcat n-a svârit"21 i nici „n-a cunoscut pcatul.
"22 Este

ziditor s ascultm, pentru a ne lmuri în aceast privin,

19. Sfântul Efrem Sirianul, Imnele Naterii i Artrii Domnului, traducere

diac. Ioan I. Ic jr., ed. a Il-a, Editura Deisis, Sibiu, 2010, p. 63;

20. Sfântul Grigorie de Nazians, Cuvântri Teologice, traducere Gheorghe

Tilea, ed. a Il-a, Editura Herald, Bucureti, 2013, p. 117;

21. I Petru II, 22

22. II Corinteni V, 21
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cuvintele de învtur ale Sfântului Maxim Mrturisitorul

(| 662): „A ostenit, a flmânzit, a însetat, S-a înfricoat de

moarte, a lcrimat, dup legea trupului. Iar acestea sunt

dovada unei dispoziii active i semnul coborârii la robi. Cci
prin fire a rmas Stpân, i, prin fire, S-a fcut rob pentru

mine, robul, casmfac stpân al celui cem stpânea în

chip silnic prin amgire. De aceea, lucrând ca un stpân în

cele ale robului, adic dumnezeiete cele trupeti, a artat în

cele trupeti puterea neptimitoare i prin fire stpânitoare,

care a desfiinat prin patim stricciunea i a procurat prin

moarte viaa nestriccioas. i svârind ca un rob cele ale

Stpânului, adic trupete cele dumnezeieti, a artat golirea

cea negrit, care a îndumnezeit prin trup ptimitor tot

neamul omenesc, devenitpmânt prin stricciune.
"23

Pmânt a devenit într-adevr tot neamul omenesc prin

stricciunea pcatului. Cci prin neascultare omul a pierdut

legtura cu Creatorul su, a rtcit calea i a coborât în rândul

celor necuvânttoare. De aceea Hristos coboar din înlime
în ieslea cea srac, facându-se Pâine a Vieii celei noi pentru

cei credincioi spre a ridica din nou omenirea la starea hrzit
ei de Dumnezeu. S dm glas unui alt Sfânt Printe care

povuind oile cele cuvânttoare ale turmei sale spunea: „Iar

vzând petera în care Se nate Stpânul s înelegi viaa

întunecat i subpmântean a oamenilor, în care vine Cel

ce S-a artat celor ce edeau în latura i în umbra morii, iar

cu scutece se înfa Cela ce Se îmbrac cu irurile pcatelor

noastre. Iar ieslea în care Se nate Cuvântul este slaul
dobitoacelor necuvânttoare, pentru ca boul s-i cunoasc

23. Sfântul Maxim Mrturisitorul, Ambigua, traducere din limba greac

veche, introducere i note de Pr. Prof. Dumitru Stniloae, Editura IBMBOR,
Bucureti, 2006, p.74;
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pe stpânul su i asinul ieslea domnului su. Bou e cel aflat

sub jugul Legii, iar asinul e animalul de povar încrcat cu

pcatul închinrii la idoli.

Dar hrana i viaa potrivit necuvânttoarelor este

iarba. Iar vietatea cuvânttoare se hrnete cupâine. Deci, de

aceea Pâinea Vieii care se coboar din cer se aaz în iesle,

pentru ca i cele necuvânttoare s ajung cuvânttoare,

împrtindu-se de hrana cuvânttoare. St, aadar, în

mijlocul ieslei, între bou i asin, Domnul amândurora, pentru

ca s surpe zidul cel din mijloc i s zideasc pe cei doi în

Sine într-un om nou.
"24 Iat, prin Naterea Domnului, se

pune început mântuirii noastre, ni se deschide nou calea spre

Rai. De acum cltorim de la Natere spre împrie; de la

Domnul spre Domnul i nu mergem singuri, ci cu o cluz,
cu „Emanuel", cu însui Pruncul nscut nou, cci de acum

„Dumnezeu este cu noi".

Iubii fii sufleteti,

De dou mii de ani, srbtoarea Naterii Domnului

cerne peste sufletele credincioilor „florile dalbe" ale

binecuvântrilor, bucuriilor i speranelor cretine. Ea ne-a

amintit neîncetat c Fiul lui Dumnezeu S-a fcut om spre

a ne face pe noi fii ai lui Dumnezeu; S-a fcut cetean al

pmântului ca s ne fac pe noi ceteni ai cerului; a venit s
primeasc moarte spre a ne da nou viaa.

De dou mii de ani omenirea cltorete prin zloat i

24. Sfântul Grigorie de Nyssa, Omilii la praznice împrteti, traducere

din limba greac veche Ierom. Agapie (Corbu), Editura Sfântul Nectarie,

Arad, 2010, p. 36;
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vijelii, prin suferine i necazuri, prin zbucium i prin rug, dar

cu bucuria Naterii Domnului în suflete. Multe s-au întâmplat

de atunci: imperii uriae au disprut, iar altele noi au aprut,

s-au fcut descoperiri în tiin, în art, în medicin, oameni

ilutri s-au perindat pe scena istoriei, s-au petrecut schimbri

sociale i spirituale, însi faa omenirii nu mai este la fel.

Ins neschimbat a rmas pentru noi Evanghelia întruprii

Fiului lui Dumnezeu. A rmas neschimbat, dar parc tot mai

vie i mai actual. Taina Betleemului nu a încetat, dup cum
nici iubirea lui Dumnezeu nu înceteaz pentru noi.

Peste timp i peste spaiu, icoana de la Betleem este

pentru noi un permanent „ astzi ". Oriunde i oricând, atunci

când se deschide o u de biseric, înseamn actualizarea

staulului de odinioar, cu toat strlucirea i binefacerile lui.

Chiar dac sufletul cretinului e plin de grijile i pcatele vieii,

lumina stelei i cântarea îngereasc din noaptea de Crciun îl

pot cluzi i astzi la „casa" unde se gsete „Pruncul", la

„ ieslea " Sfântului Altar, a permanentului staul mântuitor -

Sfânta Biseric.

In aceast zi de sfânt prznuire, Biserica ne îndeamn
pe toi s ne apropiem „cu credin i cu dragoste" de

Pruncul Sfânt i la iubirea i druirea Sa, cu iubire i druire

de sine s-I rspundem i noi. S urmm cuvintelor Sfântului

Apostol Pavel: „S ne îmbrcm cu milostivirile îndurrii,

cu buntate, cu smerenie, cu blândee, cu îndelung rbdare,

îngduindu-ne unul pe altul i iertând unul altuia. Dar
peste toate s ne îmbrcm cu dragoste care este legtura

desvâririi". 25

S nu uitm c srbtoarea Naterii este srbtoarea

familiei, a cminului, a vetrei. Treimea cea de o fiin i

25. Coloseni III, 12;
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nedesprit - Tatl, Fiul i Sfântul Duh, în cer, iar pe pmânt

tatl, mama i copilul. S ne îndreptm atenia asupra familiei

noastre; s pstrm în ea legtura dragostei neîntrerupt, s
cultivm armonia i înelegerea, s ne cretem copiii cu fric

de Dumnezeu i dragoste fa de cele sfinte.

îns dragostea noastr trebuie s se îndrepte i asupra

semenilor notri, în freasc bunvoin, cci Sfântul Apostol

Pavel astfel ne povuiete: „Purtai-v sarcinile unul altuia

i vei împlini astfel legea lui Hristos.
"26

Rugându-vspunei lainim i în fapt aceste învturi

i îndemnuri, v îmbrim cu printeasc dragoste pe toi i

v dorims petrecei Sfintele Srbtori ale Naterii Domnului,

Anului Nou i Bobotezei în pace i linite, cu sntate deplin

acum i-n toat vremea, iar anul ce vine sv fie luminat i de

alese bucurii încununat!

LAMULI ANI!

Al vostru ctre Domnul, pururea rugtor spre tot binele,

fGALACTION

EPISCOPULALEXANDRIEI I TELEORMANULUI

26. Galateni VI, 2.
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Dat în reedina Noastr episcopal din Alexandria

la Praznicul Naterii Domnului Nostru Iisus Hristos,

în anul mântuirii 2013.




